
Protokoll SkåneBajarnas årsmöte 2018-02-25 

 

1) Johan Nilsson Lihuvudh förklarade årsmötet för öppnat. 

2) Mötet beslutade att fastställa röstlängden till 14 st medlemmar. 

3) Årsmötet beslutade att välja Johan Nilsson Lihuvudh till mötesordförande 

4) Årsmötet beslutade att välja Hans Holmström till sekreterare för årsmötet. 

5) Årsmötet beslutade att välja Peter Nordin och Daniel Mårtensson till justerare. 

6) Årsmötet beslutade att kallelsen till årsmötet skett stadgeenligt. 

7) Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen. 

8) Ordförande Johan Nilsson Lihuvudh redovisade styrelsens förslag till verksamhetsberättelse 

för 2017. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 

2017. 

9) Kassör Johan Embertzén informerade om ekonomin för 2017. Föreningen har ca 12 000 på 

kontot. Verksamhetsåret innebar ett minus på 3000. Anledningen till det berodde på 

bussresan till Halmstad som skedde med stor buss och med få anmälda. Antalet medlemmar 

har under året minskat med ca 50%, från 75 till 35.  

10 Kassör Johan Embertzén läste upp revisor Jessica Ridells förslag till revisorsberättelse, där 

förslaget var att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2017. 

11 Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 

12 Valberedningen genom Christoffer Dahlblom föreslog att styrelsen ska bestå av sex personer 

vilket blev årsmötets beslut. 

13 Årsmötet valde a) Andreas Wahlström till ordförande, b) Johan Nilsson Lihuvudh till kassör, c) 

Johan Embertsén, Hans Holmström, Gustav Segerhammar och Daniel Mårtensson till 

ledamöter. Samtliga val var enligt valberedningens förslag. 

14 Årsmötet valde a) Jessica Ridell till revisor b) Mimmi Gulbrandzén valdes till ersättande 

revisor. 

15 Årsmötet valde Christoffer Dahlblom, Claes-Göran Brun och Björn Kurth till valberedning 

med Christoffer som sammankallande. 

16 Verksamhetsplanen för 2018 godkändes med en ändring: SkåneBajarna ska närvara på 

samtliga Bajens matcher i bollsporter som spelas i Skåne. 

17 Beslut om arbetsgrupper delegerades till styrelsen. 

18 Årsmötet beslutade att godkänna budgeten för 2018. 

19 Årsmötet beslutade att sänka medlemsavgiften för familjer från och med 2019 till 200 kr. 

20 Inga motioner hade inkommit. 

21 Inga övriga frågor. 

22 Ingen avtackning 

23 Joahan Nilsson Lihuvudh förklarade mötet för avslutat med en skål för Bajen. 

 

 

 



 

Daniel Mårtensson                                                                                                    Peter Nordin 

Justerare                                                                                                                      Justerare 

 

 

 

Johan Nilsson Lihuvudh                                                                                         Hans Holmström 

Ordförande                                                                                                              Sekreterare 


